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Uit het bestuur 
Elsbeth Koek (Voorzitter) 
 
De eerste digitale nieuwsbrief van de PvdA 
Teylingen; een bijzonder moment. Als bestuur zijn 
we al enige tijd aan het nadenken op welke 
manieren wij de leden beter kunnen bereiken, 
betrekken en mee laten denken over de 
onderwerpen die wij als PvdA Teylingen binnen de 
afdeling en de fractie op kunnen pakken. 
  
Zoals gezegd, de nieuwsbrief is 1 manier. Het 
organiseren van werkbezoeken een ander. Het 
bestuur heeft tot nu toe het initiatief genomen om 
2 werkbezoeken te organiseren. Als  er leden zijn 
die ons willen uitnodigen om iets te laten zien, zijn 
zij van harte welkom! 
  
Wij hebben tot nu toe de KTS en de MareGroep 
bezocht. Beide organisaties zijn nauw verwant aan 
ons gedachtegoed; zorg voor elkaar. Het is in deze 
tijd van bezuinigingen belangrijk om te 
onderzoeken welke gaten er gaan vallen en of en 
zo ja wat wij er lokaal aan doen. Daarnaast is het 

belangrijk 
om elkaar 
te kennen, 
in gesprek 
te zijn en 
de lijnen zo 
kort 
mogelijk te 
houden. 
Het bezoek 
aan de 
MareGroep 

was voor mij verhelderend, ook dat is een wereld 
die voor mij onbekend is. De consequenties voor 
de MareGroep van de nieuwe Wet Werken naar 
Vermogen zijn desastreus. Steeds meer mensen 
vallen tussen wal en schip. Nu al staan er 
honderden mensen op een wachtlijst, die 
kunstmatig in stand gehouden wordt. Landelijk 
wordt bepaald hoeveel nieuwe cliënten je elk jaar 
kunt ondersteunen. Een systeem met perverse 
prikkels, zo omschreef de directeur van de 
MareGroep. Doemscenario’s doemen op aan de 
horizon; uitsluiting van een groep mensen, sociaal 
isolement, armoede, gedragsproblemen en 

overlast. Staan we erbij 
en kijken we ernaar? 
  
Ook al hebben de 
gemeenten tijdens het 
VNG-congres in juni dit 
onderdeel van het 
Bestuursakkoord niet 
ondertekend, het lijkt er 
op dat het wel gewoon 
door gaat. Ieder overleg 
met staatssecretaris De 
Krom begint met zijn 
bezuinigingstaakstelling. Hoe kun je met zo’n 
achternaam zoiets Kroms ook recht praten? 
  
Feit is dat het de komende tijd niet alleen bij de 
MareGroep maar ook bij andere onderdelen van 
onze samenleving pijn gaat doen. De huidige 
coalitie is trots op het feit dat wij in Teylingen niet 
geconfronteerd worden met lastenverhoging. 
Natuurlijk fijn, maar hoe gaan we dan alle 
komende bezuinigingen op passend onderwijs, de 
jeugdzorg en passend werk opvangen? Is het 
geen voorbeeld van ”penny wise, pound foolish”? 
In mijn ogen hollen we stelselmatig de begroting 
uit, waar we ook zouden kunnen kiezen om als 
samenleving gezamenlijk iets extra te betalen (en 
dan gaat het in veel gevallen om 3,- per 
huishouden) om zo anderen te kunnen 
ondersteunen. 
  
We hebben nog wel wat te doen met elkaar en ik 
hoop jullie dan ook allemaal te zien op de 
afdelingsvergadering op 17 november waar we 
gezamenlijk de fractie zullen voeden met 
belangrijke, kleine en grote thema’s voor 2012.  
 
 
 
Uit de fractie 
Willem de Jong (Fractievoorzitter) 
 
Sinds enige tijd heerst er onrust over de komst 
van een grootschalige opslag en mogelijke 
detailhandel van vuurwerk aan de Industriekade te 
Sassenheim. Dit smalle strookje bedrijfsterrein ligt 
relatief dicht bij een woonbuurt. 
Bewoners in deze omgeving maken zich, zeer 
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begrijpelijk, zorgen over de veiligheid in hun 
omgeving. De informatieavond waarop de 
bewoners zijn geïnformeerd over de plannen heeft 
de zorgen niet kunnen wegnemen. 
Het College van Burgemeester en Wethouders 
behandelt de vergunningaanvraag voor deze 
opslag en detailhandel als “business as usual”. Het 
bestemmingsplan staat de opslag toe: dus doen! 
De vraag of deze activiteit in de bebouwde kom 
wel wenselijk is, wordt niet gesteld. En de vraag of 
extra detailhandel – iets waarin het 
bestemmingsplan niet voorziet – wel gewenst is, al 
evenmin. 
 
D66-wethouder John Stuurman (Oud Beijerland) 
stelt in zijn antwoord op vragen: “Er is geen 
formeel moment om de gemeenteraad te 
informeren”. 
 
Nog nooit van Culemborg en Enschede gehoord?? 
 
 
Actueel 
Dick van der Meer (Secretaris) 
 
Op zoek naar geestdrift 
Zes PvdA-afdelingen zwengelen een discussie aan 
onder de titel 'Linkse Vernieuwing'. Het gaat over 
de koers van de PvdA, linkse samenwerking en 
geestdrift. Op 5 november is er een bijeenkomst 
om dit initiatief te bespreken. 
 
Leden van de afdelingen Groningen, Eindhoven, 
Nijmegen, Maastricht, Enschede en Utrecht willen 
de Nederlandse progressieve beweging van 
nieuwe ideeën en energie voorzien. Vanwege 
ingrijpende besluiten die nodig zijn over 
bezuinigingen, de economie, de Europese Unie en 
de integratie is er grote maatschappelijke behoefte 
aan een modern en sterk progressief alternatief, 
zo staat in een gemeenschappelijke verklaring. 
De discussie is afgetrapt met een online debat 
over vijf onderwerpen: economie en 
werkgelegenheid, cohesie in de samenleving, de 
publieke sector, Europa en de rest van de wereld 
en de werkwijze van een moderne progressieve 
beweging. Mede op basis van het veelomvattende 
Van Waarde-onderzoek van de Wiardi Beckman 

Stichting hebben de organisatoren zelf vragen 
geformuleerd waarover ze het debat willen 
voeren. Hoe kunnen onderwijs, zorg en andere 
publieke voorzieningen stevig verbeterd en 
gemoderniseerd worden, en is 18 miljard euro 
bezuinigen daarop echt nodig? Hoe houden we 
zeggenschap over het sociaaleconomische beleid 
in tijden van sterkere internationale 
samenwerking, en is het zelfs niet beter de euro te 
ontmantelen als die betekent dat zeggenschap 
naar Europa moet worden overgeheveld? Hoe kan 
een tweede kredietcrisis worden voorkomen, en 
zijn de systeemfouten die de eerste hebben 
veroorzaakt voldoende aangepakt? Doet links 
genoeg om de ‘boel bij elkaar’ te brengen en de 
samenleving prettig te houden? 
Iedereen met sympathie voor het progressieve 
gedachtegoed wordt uitgenodigd om via internet 
hun mening te geven over een moderne 
progressieve beweging. Via de website 
www.linksevernieuwing.nl, maar ook via de 
afdelingen in het land. Op zaterdag 5 november 
vinden in de steden grote congressen plaats, die 
ook voor iedereen toegankelijk zijn. De leden en 
afdelingen willen de opbrengsten van de discussies 
gebruiken om de PvdA inhoudelijk en 
organisatorisch te vernieuwen en nodigen 
iedereen uit daaraan mee te denken en te helpen. 
Inmiddels is aan de initiatiefnemers al vele malen 
gevraagd of dit ook personele consequenties moet 
hebben voor de top van de partij. Het antwoord is 
dat het daar op dit moment niet over gaat. De 
toon is wel wat steviger geworden sinds de eerste 
presentatie. Zo verklaarde Michiel Emmelkamp, 
coördinator van ‘Linkse Vernieuwing’ en oud-
voorzitter van de Jonge Socialisten: “De partij 
heeft nauwelijks nog gevoel met wat er in de 
samenleving speelt. De partij is stil, gezapig en 
biedt geen enkel serieus weerwoord op de 
plannen van dit kabinet.” Het partijbureau heeft 
gereageerd met: “We kennen het initiatief en 
steunen het van harte”. De fractie in de Tweede 
Kamer houdt zich op de vlakte. 
 
Het bestuur is uitermate benieuwd of Linkse 
Vernieuwing de PvdA-leden binnen Teylingen 
aanspreekt. Graag willen van u vernemen of u het 
steunt, dan wel er een bedreiging in ziet of het 
overbodig acht. Uw reacties graag naar 
teylingen@pvda.nl. 
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Canvassen in Noordwijk 
Paul Witteman 
  
Als lid van de afdeling zie ik zo nu en dan 
berichten in de mail voorbij komen met de vraag 
wie er wil canvassen. Tot 8 oktober j.l. liet ik dit 
aan me voorbij. Na de oproep van Michel van Delft 
meldde ik me aan om te canvassen in Noordwijk in 
het kader van de permanente campagne. Wat 
houdt het precies in? Canvassen is het houden van 
korte interviews bij mensen in een wijk. Er worden 
niet meer dan vier eenvoudige vragen gesteld, 
waarvan twee over onderwerpen die de wijk 
betreffen. In dit geval de wijk Boerenburg in 
Noordwijk.  
 
Samen met leden uit Katwijk, Noordwijkerhout, 
Teylingen en natuurlijk Noordwijk begonnen we 
met koffie en een korte kennismaking. Na een 
korte training gingen we op pad. Best spannend. 
Wat moet ik verwachten? Met z’n tweeën naar de 
eerste voordeur. “Mag ik u een roos aanbieden 
namens de PvdA?“, was de eerste zin. Bij een 
bevestigend antwoord (deze middag slechts één 
dame die de roos weigerde) “en mag ik u een paar 
vragen stellen”. Dit was meestal genoeg voor een 
leuk gesprek en een goed beeld van de 
bewoner(s). Interessant om te horen hoe mensen 
in dezelfde wijk soms heel verschillend naar 
dingen kunnen kijken. Alle antwoorden zijn 
genoteerd en worden verwerkt. Input voor zowel 
de lokale als landelijke partij. Naast antwoorden 
waren er ook opmerkingen als “er zijn toch geen 
verkiezingen”, “veel succes met Job” of bij het 
aanbieden van de roos “maar ik stem niet op de 
PvdA hoor”. Een leuke en boeiende middag. Ik ga 
het vaker doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werf nu een lid 
en ontvang een boek! 
	  

 
 
De PvdA staat voor een land waar we niet alleen 
voor onszelf, maar ook voor elkaar willen zijn. Een 
land waar we elkaar in tijden van crisis niet 
loslaten maar meenemen. Waar iedereen die 
meedoet zich thuis kan voelen – ongeacht afkomst 
of geloof. Samen werkt beter, help ons mee te 
strijden voor dit land door je vrienden en familie 
lid te maken, en ontvang als dank een gratis boek! 
Je kunt kiezen voor 'Glück auf!' door Frans 
Timmermans, 'Mijn Hollandse droom' door Ahmed 
Marcouch, 'Binden' van Job Cohen of ‘Joop den Uyl 
- Dromer en Doordouwer’. Kijk op PvdA.nl of neem 
contact met ons op teylingen@pvda.nl 
	  
	  
	  
@PvdATeylingen 
	  

Twitter	  is	  een	  
internetdienst	  waarmee	  
gebruikers	  korte	  berichtjes	  

van	  maximaal	  140	  tekens	  publiceren.	  Een	  selectie	  van	  deze	  
berichtjes	  (tweets)	  uit	  Teylingen	  e.o.	  vind	  u	  hieronder.	  De	  
PvdA	  Teylingen	  is	  te	  volgen	  onder	  @PvdATeylingen.	  
	  

	  

Joost	  Peetoom	  (social	  democratic	  city	  
councillor	  in	  Teylingen)	  
op	  29	  september	  2011	  

Eerste	  tweet	  vanaf	  de	  iPad.	  Raadsleden	  van	  #teylingen	  zijn	  
vanavond	  helemaal	  Appelig	  gemaakt.	  #I'm	  in	  

	  

Sander	  Schelberg	  (Burgemeester	  van	  
Teylingen,	  35.812	  inwoners)	  
op	  4	  oktober	  2011	  

Met	  enigszins	  verzwaarde	  oogleden	  'weer	  naar	  school'	  met	  
het	  college.	  Werkbezoek	  aan	  het	  Rijnlands	  lyceum	  
Sassenheim	  
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PvdA	  Teylingen	  (Twitter	  account	  van	  de	  
Partij	  van	  de	  Arbeid	  Teylingen.)	  
op	  13	  oktober	  2011	  

PvdA	  Teylingen	  heeft	  vanmiddag	  een	  boeiende	  rondleiding	  
en	  discussie	  gehad	  bij	  De	  MareGroep.	  Teylingen	  heeft	  grote	  
uitdagingen	  komende	  jaren	  

	  

Leo	  van	  der	  Zon	  (wethouder	  Teylingen)	  
op	  18	  oktober	  2011	  

De	  papierverenigingen	  in	  Teylingen	  (verenigingen	  die	  het	  
oude	  papier	  ophalen)	  doen	  goed	  werk,	  83%	  wordt	  
ingezameld,	  landelijk	  74%.	  

	  

Gemeente	  Teylingen (Openbare	  Twitter	  
Pagina	  van	  de	  Gemeente	  Teylingen)	  
op	  19	  oktober	  2011	  

Jury	  landschapsbeheer	  Nederland	  aangenaam	  verrast	  over	  
vrijwilligersbeleid	  Teylingen:	  De	  Juichwilg	  wordt	  elk	  jaar	  
uitgereikt	  door	  landschapsbeheer	  Nederland	  aan	  de	  
gemeente	  die	  zich	  het	  meeste	  inzet	  voor	  landschap	  en	  
natuur.	  

	  

Rose	  Marie	  Keijzer	  (Raadslid	  voor	  D66)	  
op	  21	  oktober	  2011	  

Rita	  Verdonk	  stopt	  ermee	  volgens	  nu.nl.	  Per	  direct.	  
Benieuwd	  wat	  ons	  Teylingse	  TON-‐raadslid	  nu	  gaat	  doen.	  

	  

Esther	  Karsch-Spiro	  (raadslid	  gemeente	  
Leiden	  PvdA)	  
op	  21	  oktober	  2011	  

@RoseMKeijzer	  volgens	  anoniem	  TON	  raadslid	  wordt	  
geadviseerd	  over	  te	  stappen	  naar	  PVV.......	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
November 
3 Gemeenteraad (begrotingsraad) 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voohout 

9 Borrel met D’66 
20:00 uur De Voogd 

12 Regionaal bestuurlijk netwerk PvdA 

12 Regionale Canvasdag 

17 Algemene Ledenvergadering 
20.00 uur  

21 Fractievergadering 
20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 

24 Regio-overleg Holland-Rijnland 
20.00 uur Boerhaave 

December 

12 Fractievergadering 
20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 

12 Bestuursvergadering 
20.00 uur, Bij Albert Olthof 

15 Gemeenteraad 
20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Colofon 
 
De PvdA Nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door het bestuur. 
Bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld. De bijdrage kunt u sturen naar Teylingen@pvda.nl. U 
kunt zich hier afmelden van deze nieuwsbrief door een bericht aan Teylingen@pvda.nl. Uitgebreide 
informatie over de PvdA vindt u op teylingen.pvda.nl. 
 


